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Hajlik Gábor: Versenybridzs vagy társasági játék

Játssz! Nézzünk egy példát, amelyben bemutatom, hogyan 
lehet egyszerűbben, illetve „tudományosabban” megkö-
zelíteni a problémát:

Licit: Ny É K D

2 x p 4 

p 6 vége

Nyugat a pikk királlyal indul a felvétel ellen. Hogyan 
próbálhatjuk meg teljesíteni a felvételt? A felvétel sorsa 
azon múlik, hogy ki kell-e adnunk egy kárót. Ha igen, 
akkor az ellenfél ütni fog egy pikket is, és megbukjuk a 
felvételt.

Egy kezdő játékos valószínűleg kiaduzik, majd lehív-
ja a káró ászt és királyt. Reménykedik, hogy esni fog a 
dáma. Ha nem lett volna licit, valóban ez a matematikai 
esély káróban. Ebben a leosztásban azonban Nyugat 2 
pikkel indult. Van egy hatos pikkje. Feltehetően a többi 
színben kevés lapja van. Lehet, hogy csak szingli a káró-
ja? Ezt nem tudhatjuk, de néhány játékosban felmerülhet 
ez az ötlet. Ők lehet, hogy impasszt adnak Kelet felté-
telezett káró dámája ellen. Tehát az aduzás után lehív-
ják a káró ászt, majd kis kárót hívnak a király-tízes felé. 
Mindkét esetben a felvevő megbukja a felvételt. Hogyan 
lehetne kitalálni, hogy Nyugat káró dámáját kell elfogni? 
Egy gyakorlott versenyjátékos nem hívna azonnal kárót 

az aduzás után. Előbb végezne egy kis felderítést a többi 
színben. Azt tudja, hogy Nyugatnak pontosan hat pikk-
je van. Ha a többi színben is lehívja ütéseit, lehet, hogy 
pontos képet kap Nyugat teljes elosztásáról. Tehát az in-
dulást meg kell ütni az ásszal. Le kell hívni az adu ászt és 
királyt. A treff ász után lopni kell egy treffet. Ezzel nem 
jutunk plusz ütéshez (a hosszú aduból lopunk), de a treff 
szín elosztásáról információt szerzünk. A pikk dámával 
asztalra megyünk, és újra treffet lopunk. Ebbe Nyugat 
pikket dob. Szerencsénk van: azzal, hogy Nyugatnak 
nem volt több treffje, három színben is tudjuk, hogy 
hány lapja volt, így a negyedik szín, a számunkra fontos 
káró elosztása is kiderül. Nyugatnak volt hat pikkje, két 
kőrje és két treffje. Így biztos, hogy három kárója van. 
Le kell hívni a káró királyt, majd kis kárót kell hívni az 
asztal felé, és az ász-bubi villával elfogjuk Nyugat dá-
máját. A negyedik kárót a tízessel tudjuk ütni, az ötödik 
káróra eldobjuk az asztal pikkjét, és a végén még lopunk 
egy pikket is. Nem adunk ki ütést, ütünk tizenhármat.
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Ha valaki elkezd bridzsezni, felmerül a kérdés, mi-
lyen bridzset érdemes játszani: versenybridzset vagy tár-
sasági játékot?

Mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai. A társa-
sági játék egy kötetlenebb játékforma, baráti körben. En-
nek megfelelően néha több a társasági része, mint a játék. 
A játékosok minden felelősség nélkül játszhatnak, nincs 
meg a kontroll, hogy valójában hogyan teljesítettek, jól 
vagy rosszul játszottak. A versenybridzsben nem lehet 
lazítani. Minden leosztásban a maximumra kell töre-
kedni, egyetlen rossz döntés elronthatja az aznapi játé-
kot. Nem attól függ a siker vagy a kudarc, hogy milyen 
lapjaink voltak, hanem, hogy a többi játékoshoz képest 
hogyan sikerült a lapjainkkal gazdálkodni.

Általában a kártyajáték élvezetesebb, izgalmasabb, 
ha van valamilyen tét. Ez lehet a versenyen elért dicsőség 
(kudarc elkerülése) vagy egy kisebb összeg. Nálunk nem 
divat tétre játszani, legfeljebb házi partikban. Ameriká-
ban azonban vannak olyan klubok, melyekben kifejezet-
ten pénzre játszanak. Előre meghatározzák, hogy melyik 
asztalon mekkora a tét, így mindenki a pénztárcájának 
megfelelő asztalt tud választani.

A két játékformát nem lehet teljesen különválasztani. 
Amikor valaki elkezd bridzsezni, ezt általában családi 
körben teszi. Lehet, hogy évekig játszik, de nem ismeri 
meg a versenybridzs izgalmait.

Dorothy Hayden Truscott (többszörös világbajnok) így 
meséli el bridzskarrierjét: „Kisgyermek voltam, amikor 
megismerkedtem a bridzzsel. A szüleim – ahogy a nagy-

mamám és több ismerősünk is – rendszeresen játszottak. 
Gyakran kibiceltem nekik. A fénypont az volt, amikor 
apám elment, hogy italt keverjen a vendégeknek, és beül-
hettem a helyére, hogy a lapjait sorba rendezzem, esetleg 
licitáljak velük, és nagy ritkán végigjátszhattam a partit. 
7 éves voltam, amikor az egyik vendég sokat késett. Egy 
egész órát játszhattam! Jó játékos voltam? Nem, szörnyen 
rossz, akárcsak a többiek, de ez csak évek múlva tudatosult 
bennem. A főiskolán is játszottam, de nem rendszeresen. 
Később megházasodtam, és született három gyermekem. 
Nem csoda, hogy nem sok időm jutott a bridzsre. Ponto-
sabban a játékra nem, de rendszeresen olvastam bridzs 
cikkeket és könyveket. Alkalmanként néhány hölggyel 
összejártunk bridzsezni. Amikor új helyre költöztünk, he-
tente egyszer bébiszittert fogadtam, és lejártam egy klub-
ba. 1956-ban New Yorkba költöztem. Innentől elindult a 
bridzskarrierem. Ahogy javult a játékom, úgy játszhattam 
egyre jobb játékosokkal. Pár év múlva az amerikai női csa-
pat tagjaként már a világbajnokságon indulhattam.”

Mint látjuk, nem sok kell, hogy egy amatőr játékosból 
versenyjátékos legyen. Minden bridzsezőnek érdemes 
kipróbálnia a versenyszerű játékot, és utána eldöntheti, 
hogy melyik okoz neki több élvezetet. Érdemes a lép-
csőfokokat végigjárni; otthoni játék családi körben vagy 
barátokkal, kisebb klubokban játék (lehet társasági klub 
vagy klubverseny), versenyeken való indulás (amatőr 
versenyek, bajnokság vagy nyílt versenyek). Ahogy egy-
re haladunk előre, remélhetőleg egyre többet próbálunk 
megtudni a játékról, igyekszünk játékunkon javítani.
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Feladvány megfejtése

Az előző számunkban közöltünk egy feladványt. 
Nézzük a teljes kiosztást és a megfejtést:

 
A felvétel 6 kőr, a felvevő pedig Dél.
Nyugat a pikk bubival indul. A felvevő ráteszi a dá-

mát, Kelet a királyt, és a felvevő üt az ásszal. Hogyan tel-
jesíti a felvételt? Melyik impasszt kell megadnia, hogy a 
két lehetséges vesztője (pikk és treff) közül legalább az 
egyiktől megszabaduljon? Szerencsére az aduelosztás 
kedvező, 2-2.

Megfejtés

Bármelyik impasszt megadhatjuk, a siker esélye 50%. 
Tulajdonképpen feldobhatnánk egy pénzdarabot, és 
úgy dönthetnénk el, hogy melyik impasszt adjuk meg. 
Bridzsben, ha van rá lehetőség, kerülni kell a találgatást. 
A káró impasszt kell megadni, de nem normál impasszt, 
hanem lop-impasszt.

Az indulást megütjük az ásszal. Lehívunk két adut. 
Utána a káró ászt hívjuk, majd a dámát. Ha Kelet kicsit 
tesz, eldobjuk a pikket a kezünkből. Később a magas ká-
rókra el tudjuk dobni összes treffünket a kezünkből. Eh-
hez nem kell más, csak hogy a káró szín elosztása az el-

lenfeleknél ne legyen rosszabb 4-2-nél. Ennek esélye kb. 
84%. Ha a káró dámára Kelet a királyt teszi, akkor ellop-
juk, a treff ásszal asztalra megyünk, és vesztő pikkünket 
eldobjuk káróra. Ha kedvező a káró szín elosztása, akkor 
tizenhármat ütünk, ha kedvezőtlen, akkor tizenkettőt. 
Tehát, ha Keletnél van a káró király, akkor mindig telje-
sítjük a felvételt, ha pedig Nyugatnál, akkor a káró szín 
elosztásától függően a teljesítés esélye 84%. Mindenkép-
pen nagyobb esély, mint az 50%-os találgatás!

(Két helyes megfejtés érkezett a feladványra, Janke-
lovics Jánosné és Négyesi György részéről. Gratulálunk 
nekik! A megfejtésért járó díjat eljuttatjuk hozzájuk.)
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